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200 वर्ाांपवूी अमेररकेत र्फक्त 13 वसाहती 
होत्या. त्याकाळी ततथे एक अततहुशार मनषु्य 
राहात होता. कदाचचत तमु्ही त्याच्याववर्यी 
ऐकिहंी असेि. त्याचं नाव होत,ं बेंजालमन 
फँ्रकलिन. बहुतांशी िोक त्यािा बेन म्हित.  

ही गोष्ट, बेनने जादचुे चौरस कसे शोधिे, 
यावर प्रकाश टाकत.े पि सवाडत आधी, मी 
तमु्हािा या महान व्यक्तक्तववर्यी काही महत्त्वाच्या 
गोष्टी सांगतो....  



बेन फँ्रकलिन काही असाच हुशार बनिा नाही. त्याने 
आपल्या मेंदचुा चांगिा वापर केिा. तो नेहमी ववचार 
करत असे, लिखाि करत असे, उपयुक्त गोष्टींचा शोध 
िावत असे – अगदी िहान वयातसुद्धा!  

तो 11 वर्ाांचा होता तवे्हा त्याने पतंग हातातून सुटू 
नये म्हिून एका सरोवरात उर्ी घेतिी.  

पतंगािा हवेने खेचिे.  
बेनिा पतंगाने खेचिे.  
पतंग मैिभर दरू उर्त गेिा आणि बेनने तो घट्ट 

धरून ठेविा.  

त्याच वर्ी, बेनिा सवाांपेक्षा वगेाने पोहावेसे वाटू 
िागिे. म्हिून, त्याने आपल्या हातापायांसाठी 
फ्लिपर (वल्हे) बनविे.  

फ्लिपरने उत्तम काम केिे.  

आजही िोक बेन फ्लिपरचा वापर करतात.  

फ्लिपर, 1717 



बेन वयाने वाढू िागिा. त्याचं ववचार करिं, 
लिखाि करिं आणि शोध िाविं सरुुच राहहि.ं   

तो 23 वर्ाांचा होता, तवे्हा त्याने पेनलसल्व्हेतनया 
गॅझेट नावाचे वतृ्तपत्र लिहहि ंआणि छापि.ं  

खूप आवर्ि ंत ेिोकांना! 

पेनलसल्व्हेतनया गॅझटे, पहहिी प्रत, 1729 

गरीब ररचर्डच ेपंचागं, पहहिी प्रत, 1732 

बेन 26 वर्ाांचा होता तवे्हा त्याने पुअर 
ररचर्डडस अल्मानॅक (गरीब ररचर्डचे पचंांग) 
नावाचं पसु्तक लिहहि ंआणि छापि.ं   

पचंांगात हवामानाचा अदंाज आणि 
जाहहराती, महत्त्वाच्या ततथी, उपयकु्त सचूना 
असे ववववध ववर्य अतंभूडत असतात. बेनच्या 
पचंांगामध्य,े मौलिक सल्िसेदु्धा असत आणि 
मजेशीर कोर्ीसदु्धा.  



आजही िोक दैनहंदन व्यवहारात बेनच्या 
सल्ल्यांचा उपयोग करतात.  

िवकर तनजे,  
िवकर उठे,  

आरोग्य, बुद्धी, धन,  
त्यािा िाभे.  

रोज एक  
सर्फरचंद खा 

आणि र्ॉक्टरिा  
दरू ठेवा.  

मतृ्यू आणि कर हेच खरं 
वास्तव आहे.  

कि करे सो  
आज कर, 

आज करे सो  
अब.  

मासे आणि पाहुिे 
तीनच हदवसांत सरू् 

िागतात.  
 

चांगिे युद्ध आणि  
वाईट शांतता 

असे काही नसत.े 

गेिेिी वेळ परत  
येत नाही. 



बेन 36 वर्ाांचा होता तवे्हा त्याने एका ववशरे् 
स्टोव्हचा (शगेर्ीचा) शोध िाविा. तो घरातल्या 
र्फायरप्िेसच्या (शकेोटीच्या) तिुनेत जास्त ऊब देत 
अस.े त्यािा जाळायिा िाकर्सेदु्धा कमी िागत. 
िोकांना याचं मोठं नवि वाटि.ं  

फँ्रकलिन स्टोव्ह, 1742 

िोक आजही फँ्रकलिन स्टोव्ह वापरतात.  

बेन पतगंाववर्यी त्यािा वाटिारं प्रमे कधीच 
ववसरू शकिा नाही. तो 46 वर्ाांचा होता तवे्हा 
त्याने पतगंाच्या दोरीमध्ये चावी बांधिी आणि....  



.... वादळात पतगं उर्विी!  

खरंतर हे सरुक्षक्षत नव्हत.ं पि बेनिा 
कळि ंकी आभाळात चमकिाऱ्या प्रकाशात 
वीज असत.े  

ववजेचा प्रयोग, 1752  

आपि आजही ववजेचा वापर करतो!  

एकदा बेनने एका खास आरामखुचीचा शोध 
िाविा. त्याच्यावर पखंा होता. बेन खुचीत बसनू 
पढेु-मागे रु्ि ूिागिा की पखंा र्ावी-उजवीकर् ेहित 
अस.े त्यामळेु बेनच्या र्ोक्यावर घोंघाविाऱ्या 
माशांना दरू ठेवता           येत असे.  

पि बेनच्या या शोधाचा प्रयोग त्याकाळी 
कुिीही केिा नाही, आजही कुिी करत नाही!  



काही काळाने बेनने अमेररकेचं पहहि ं
ग्रथंािय सरुू केि.ं      फर्फिार्फे्ल्र्फया ग्रंथािय कंपनी, 1731 

त्याने अमेररकेचा पहहिा आगीचा बबं सरुू केिा.  

यूतनयन र्फायर कंपनी, 1736 

आणि अमेररकेच ंपहहि ंहॉस्पीटिसदु्धा!  

पेनलसल्व्हेतनया हॉस्पीटि, 1751 



1776 मध्ये, बेनने स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा 
लिहहण्यात आणि त्याचं पनुिेखन करण्यात थॉमस 
जेर्फरसनिा मदत केिी.  

आता तमु्हािा अदंाज आिाच असेि की बेन 
फँ्रकलिन हा फकती कामस ूहोता. बरोबर ना?  

म्हिजे, आता तमु्ही त्याच्या जादचु्या चौरसाची 
गोष्ट ऐकायिा सज्ज झािात म्हिायच!ं   

 



ही गोष्ट आहे 1736 सािातिी. त्या वर्ी 
बेनची पेनलसल्व्हेतनया वसाहत ववधानसभमेध्ये 
कारकून म्हिून नेमिूक झािी. ववधानसभेत 
पेनलसल्व्हेतनया वसाहतीसाठी कायदेतनयम 
बनविारे िोक होत.े ततथे घेतल्या गेिेल्या सवड 
महत्त्वाच्या तनिडयांचं लिखाि कारकून करत 
अस.े   

ववधानसभेने बेनिा कारकून पदासाठी 
नेमिे, कारि बेन अततहुशार होता, मोठा 
िेखक होता.   



बेन ववधानसभेतिी भार्िं बारकाईने ऐकत 
अस.े तथेीि िोकांचं एकमत होईपयांत बेन 
काहीही लिहू शकत नसे. त्यामळेु त्यािा बराच 
वेळ वाट बघत बसावे िागत असे.  

फकत्येक हदवस त्याने कोित ेकायदे चांगिे, 
कोित ेवाईट यावर िांबि िागिेल्या चचाड, 
वादवववाद ऐकिे.  

बरेच हदवस त्याने कर आणि बबिांववर्यी 
चाििेि ेझगर् ेऐकिे.  

अनेक हदवस त्याने आकर्मेोर्, पसैा, शहरी 
रस्त,े राज्याचे कायदे यांवर चािििेे मतभेद 
ऐकिे.   

मग एकदा....  





ववधानसभा सदस्य बेनवर नाराज 
झाि.े  

“फँ्रकलिन महाशय!” एक सदस्य 
बेनवर खेकसिा.  

बेन झोपेतनू जागा झािा.    
त्यािा खूप शरम वाटिी.  

“मार्फी मागतो मी!” 

तो म्हिािा.  



मग सगळे आपापल्या कामािा तनघनू गेिे. 
सदस्यांचे वादवववाद सरुूच राहहिे. बेन हदवसभर हे 
वादवववाद ऐकत बसे. तो आपिे र्ोळे आणि काम 
उघर् ेठेवायचा परेुपरू प्रयत्न करत असे. पि हे 
सगळं त्यािा खूप कठीि जाऊ िागि.ं  

हदवस मावळून रात्र झािी तरी ववधानसभा      
सदस्यांचे वादवववाद सपंत नसत.   

बेनिा वाटि ंकी त्याचे हात कशाततरी 
गुतंिेिे असतीि तर त्यािा जाग ंराहाि ंसोप ं
होईि. मग त्याने       अगंठे गोिगोि फर्फरवनू 
पाहहि.े  

       
वपसाच्या िेखिीने 
नाकात गदुगलु्या 
करून पाहहल्या.  

    िेखिी शाईत बरु्वनू छोटी छोटी चचत्र ं    
    काढून पाहहिी.  



बेनने िोकांची 
चचत्र ंकाढिी,  

नव्या नव्या शोधांची 
चचत्र ंकाढिी,  

आपल्या िार्क्या खारीची, स्कगचीही, 
चचत्र ंकाढिी.  

पि ववधानसभेच्या सदस्याचंे वादवववाद 
काही सपंेनात. मग बेनने गणिताचं चचत्रकोर् ं
तयार करायचं ठरवि.ं  



बेनने एक चौरस काढिा. त्या चौरसात 
त्याने दोन उभ्या व दोन आर्व्या रेघा 
काढल्या. यामळेु चौरसात नऊ िहान चौकटी 
तयार झाल्या.  

बेनने प्रत्येक चौकटीत एक अकं लिहहिा.  

बेन आपिा हा अकंाचंा चौरस तनरखत बसिा, 
र्ोक्यात एखादी कल्पना चमकण्याची वाट बघ ू
िागिा.  

अचानक त्यािा काही हदसि.ं त्याने वरच्या 
ओळीतिे अकं लमळविे. त्यांची बेरीज 15 
आिी. मग त्याने र्ावीकर्च्या स्तभंातिे अकं 
लमळवि.े त्यांचीही बेरीज 15 आिी.  

बेन ववचार करू िागिा. चौरसातिी कोितीही 
ओळ फकंवा स्तभं घेतिा, तर त्यातल्या अकंांची 
बेरीज 15 इतकीच येईि, अशा पद्धतीने हे अकं 
नऊ चौकटींमध्ये ठेवता येतीि का? चौरसाच्या 
किडरेर्वेरच्या अकंांची बेरीजसदु्धा 15 आिी तर! हे 
तर गणिती कोर्डयापेक्षा वेगळंच काहीतरी बनेि. 
जादचुा चौरस बनेि तो!    



बेन लशस्तबद्धपिे चौरसात अकं ठेव ू
िागिा.  

....एखादा अकं खोरू्न दसुरा अकं भरू िागिा.... 

.... चौकटींमध्ये वेगवेगळे अकं ठेवनू पाहू िागिा....  

बेन आपल्या जादचु्या चौरसाववर्यी गभंीरपिे 
ववचारचचतंन करू िागिा आणि तहान-भकू, झोप 
सारं काही ववसरून गेिा.  



अखेरीस, काय करायिा हव,ं हे त्याच्या िक्षात आि.ं  

सवाडत आधी त्याने वरच्या ओळीच्या मध्यभागी असिले्या 
चौकटीत 1 अकं लिहहिा.  

मग त्याने तळाच्या ओळीत उजवीकर्च्या चौकटीत 2 
लिहहिे.  

मग त्याने मधल्या ओळीत र्ावीकर्च्या चौकटीत 3 लिहहि.े  



मग बेनने पहहल्या स्तभंाच्या तळाच्या चौकटीत 
4 लिहहि,े चौरसाच्या मध्यभागी 5 लिहहिे आणि 
पहहल्या ओळीत उजवीकर्च्या चौकटीत 6 
लिहहि.े  

6 च्या खािी त्याने 7 लिहहिे, वरच्या ओळीत 
र्ावीकर्च्या चौकटीत त्याने 8 लिहहिे आणि 
शवेटी, उरिेल्या चौकटीत 9 लिहहिे.  

हा जादचुा चौरस होईि का?  

बेन अकंांच्या बेरजा करू िागिा.  

प्रत्येक ओळीतल्या तसेच स्तभंातल्या अकंांची  
बेरीज 15 आिी. अगदी किडरेर्वेरच्या अकंाचंी 
बेरीजसदु्धा 15 आिी.  



“हा तर जादचुा चौरस झािा!” बेन 
आनदंाने ओरर्त नाचू िागिा.  

शवेटी त्याने जादचुा चौरस बनविाच!  



यानतंर, बेनने ववधानसभेत कधीही रु्िकी 
काढिी नाही.  

त्याऐवजी तो जादचु्या चौरसांशी खेळू िागिा, 
चचाांचा सोक्षमोक्ष िागेपयांत! 

रस्त्यांवर हदवे िाविे तर 
िोकांना रात्रीसदु्धा स्पष्ट हदस ू

शकेि.  

स्रीटिाइट बबि अचधतनयम, 1751 

.... त्याच्याकर् ेिोककल्यािाकरता एक 
चांगिी योजना होती!  

बेनने जादचुे चौरस आपल्या वतृ्तपत्रांत 
आणि पचंांगांमध्ये प्रकालशत केिे.  

जादचुे चौरस सोर्वण्यात िोकांना 
आनदं लमळू िागिा.  



आजही िोक जादचुा चौरस 
सोर्वण्याचा खळे खेळतात.  

स्वत: जादचुा चौरस बनवा.  

अ. एक चौरस काढा 
आणि त्यात नऊ चौकटी 
तयार होतीि अशा 
पद्धतीने रेर्ा काढा. 

ब. 1 या अंकापासून 
सुरुवात करा. हा अंक 
वरच्या ओळीच्या 
मध्यभागी लिहा. 

क. 2 हा अंक 1 च्या वर 
उजवीकर्च्या स्थानावर 
लिहा. थोर् ंथांबा – तुम्ही 
म्हिाि, “1 च्या वर 
उजवीकर् ेतर चौकटच 
नाही.” बरोबर आहे तुमचं. 
आता काय करायचं? 1 च्या 
वर चौकट नसेि तर 1 च्या 
खािी तळािा जा. मग 
उजवीकर्च्या चौकटीत जा. 
तुमच ेकाम र्फते्त होईि. या 
स्थानावर 2 लिहा.  



र्. ठीकाय! आता 3 साठी सज्ज 
व्हा. पायरी क ररपीट करा. एक 
ओळ वर जा, उजवीकर् े
जा....अरे! बरोबर आहे तुमच!ं 
ततथे चौकट नाही.  
आता काय करायचं? त्याच 
ओळीच्या अगदी र्ावीकर्च्या 
चौकटीत जा. ततथे 3 लिहा.  
 
इ. आता 4 साठी तयार राहा. 3 
च्या वरच्या ओळीत जा. 
उजवीकर् ेजा.  
अगदी बरोब्बर! ततथे 1 अकं 
आधीपासूनच ठाि मांरू्न 
बसिाय. मग काय करायचं? 
एखाद्या चौकटीत अगोदरच अकं 
असेि तर नवा अकं आधीच्या 
अंकाच्या थेट खािी असिेल्या 
चौकटीत लिहायचा. म्हिजे, 4 
हा अंक 3 च्या खािी येईि.  
 
र्फ. आता 5 ते 9 अकंांची 
पाळी! नेहमी वरच्या चौकटीत 
जा आणि त्याच्या उजवीकर्च्या 
चौकटीत पुढचा अंक ठेवा.  
काही अर्चि आिी तर, 
पायरीपायरीने जा. वर चौकट 
नसेि तर तळाच्या चौकटीत 
जा आणि मग उजवीकर् ेजा. 
उजवीकर् ेचौकट नसेि तर 
सवाडत र्ावीकर्च्या चौकटीत 
जा. अशा तऱ्हेने चौरस अकंांनी 
भरून टाका.    

झािा तयार तुमचा जादचुा 
चौरस! काय जाद ूआहे 
याच्यात? प्रत्येक ओळीतिे 
अंक लमळवा. आता प्रत्येक 
स्तंभातिे अकं लमळवा. शेवटी, 
प्रत्येक किडरेर्ेवरचे अकं 
लमळवा. काय येते प्रत्येक 
बेरीज? 15. हा एक आदशड 
जादचुा चौरस आहे.  
मोठे आणि छोटे जादचु ेचौरस 
बनवण्याच्या अनेक पद्धती 
आहेत. 9 ने सुरुवात करून 1 
पयांत उिट क्रमान ेअकं 
भरण्याचा प्रयत्न करा. यावेळी 
वरच्या ओळीच्या मध्यभागी  
1 ऐवजी 9 लिहा.  



िेखकाच ेमनोगत 

बेन फँ्रकलिनने जादचुा चौरस कसा शोधिा, हे 
तनफ्ित माहीत नाही. पि पढेु हदिेल्या काही 
गोष्टी आपल्यािा खात्रीने माहीत आहेत: 

• तो पेनलसल्व्हेतनया वसाहत ववधानसभेत  
(1736-1751) कारकून पदािा खूप कंटाळिा होता.  

                                       
• त्याने 1736 त े1737 या काळात जादचुे चौरस 
बनविे, ही खात्रीिायक माहहती आहे.  

• तो जादचु्या चौरसािा “अभतूपवूड नविाईचा 
चमत्कारी जादचुा चौरस” म्हित अस.े  

• या पसु्तकात लिहहिेल्या वस्तुचंा शोध त्याने 
स्वत: िाविा. तसेच इतरही अनेक गोष्टींचा शोध 
त्याने िाविा. 

• त्याच्याकर् ेस्कग नावाची खरीखरुी खार होती.  


